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K
oncem dubna uspořádal od
bor bezpečnostní politiky Mi
nisterstva vnitra seminář pro 
zkušební komisaře, na kterém 
byli seznámeni se změnami. 

Účast byla skutečně vysoká – z celko
vého počtu 95 zkušebních komisařů se 
jich na semináři sešlo přes osmdesát. 
Přednášení se ujali pracovníci odboru 
bezpečnostní politiky MVČR a hosté 
z Policejního prezídia, Kriminalistické
ho ústavu Praha a Českého úřadu pro 
zkoušení zbraní a střeliva.

Milena Bačkovská, pracovnice od
boru bezpečnostní politiky: 

V novele zákona o zbraních a střelivu, 
která nabude účinnosti začátkem čer
vence, jsou i změny týkající se zkušeb
ních komisařů. Jednou z těch velkých 
je to, že nově může být komisařem 
i podnikatel v oboru zbraní a střeliva. 
Omezení tam bylo z důvodu obav, že 
by si podnikatel sám mohl dělat škole
ní a pak při zkoušce zvýhodňovat své  
klienty. Nicméně současná praxe zkou
šek se vyvinula tak, že komisaře určuje 
příslušný útvar policie, komisař si tedy 
nemůže vybrat, koho bude zkoušet, 
a žadatel si nemůže vybrat zkušebního 
komisaře. Navíc je u zkoušky vždy ales
poň jeden policista, který dohlíží na 
zákonnost postupu. Víme, že podnika
telé v oboru zbraní a střeliva většinou 
zbraním velmi dobře rozumí a úlohu 
zkušebního komisaře jsou schopni za
stat bez problémů. 

Další změna říká, že termín a místo 
zkoušky má být žadateli oznámeno 
do dvou měsíců od podání žádosti. 
Při současné lhůtě jednoho měsíce se 
zejména v menších okresech stávalo, 
že se žádostí sešlo málo, takže bylo 
nutné organizovat zkoušky pro dva 
nebo tři žadatele. Pro policii se zavádí 
možnost odložení žádosti o vykonání 
zkoušky, pokud se žadatel opakovaně 
bez náležité omluvy nedostaví. Jde 
zejména o možnost eliminovat „noto
rické žadatele“, kterým policie neustále 
oznamuje nové termíny zkoušek a oni 
nepřijdou ani napotřetí nebo napo

há broková zbraň, a u skupin D a E je 
to krátká kulová zbraň. U brokovnice 
je pak určeno, že se má jednat o zbraň 
ráže 12 nebo 16 a použito má být stře
livo s broky o velikosti 2,4–3,5 mm. To 
však platí pouze pro střelbu: zkušební 
komisař může žádat předvedení bez
pečné manipulace s jakýmkoli běžným 
druhem zbraně, který si žadatel může 
pořídit na zbrojní průkaz té skupiny, 
o kterou žádá. 

K ustanovení o vyhodnocení zkouš
ky, kde je uvedeno, že komisař ukončí 
zkoušku a ohodnotí žadatele stupněm 
„neprospěl“, pokud žadatel při ma
nipulaci vlastním zaviněním ohrozí 
bezpečnost osob, se nově přidává 
upřesňující dovětek „nebo by v praxi 
ohrozil“ – je to proto, že někteří žadate
lé vyhození pro nebezpečnou manipu
laci si stěžovali, že nikoho neohrozili, 
protože zbraň nebyla nabitá nebo byla 
nabitá školním nábojem. 

Další změna je u odměny zkušebního 
komisaře, která se zvyšuje na dvojnáso
bek, tedy 600 Kč. Uživatelsky příjemná 
změna nastane u formulářů. Pokud 
dnes žadatel tiskne, musí použít barev
ný tisk, ale do budoucna by už barevné 
vytištění nemělo být povinné a bude 
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čtvrté, nebo vůbec. Je tam opakovaně 
a bez náležité omluvy, takže pokud se 
žadatel omluví, například že je nemo
cen nebo na služební cestě, tak to není 
důvod pro odložení žádosti. ale pokud 
někdo nepřijde ani napodruhé a ani 
se neobtěžuje ozvat, tak v takovém 
případě podle nového zákona policie 
jeho přihlášku odloží. 

Jan Bartošek, pracovník odboru bez
pečnostní politiky: 

Nové znění vyhlášky 384/2002 sb. 
přináší určitá upřesnění, například 
žadatel bude mít v praktické části 
zkoušky povinnost předloženou zbraň 
rozebrat pouze do stavu umožňující
ho běžné vyčištění. Jde o upřesně
ní stávajícího ustanovení, aby třeba 
zkušební komisař nechtěl po žadateli 
rozebírat závěr pistole a podobně. sa
mozřejmě přišla na přetřes také otázka, 
co je běžné vyčištění, a podle názoru 
MV je odpověď jednoduchá – běžné 
vyčištění a jeho správný postup je ten, 
který předepisuje výrobce zbraně v ná
vodu k použití pro vyčištění po střelbě. 
Pokud jde o typ zbraně, která má být 
při praktické části zkoušky použita, na
vrhuje se ve vyhlášce upřesnit, že má 
být použita zbraň obvyklého typu, aby 
u zkoušky nemohly být použity nějaké 
rarity, které žadatel nemůže znát. 

Dále se vypouští možnost, aby ža
datel přednostně absolvoval zkoušku 
s vlastní zbraní – důvodem je jednak 
zajištění stejných podmínek pro všech
ny žadatele, a jednak ujištění, že při 
zkoušce budou použity pouze zbraně 
a střelivo vyhovující z hlediska bezpeč
nosti. Proto nově zbraně ke zkoušce 
vždy zajišťuje zkušební komisař, ať 
už sám, nebo třeba prostřednictvím 
střelnice, kde se zkouška koná, a ten 
také určuje, na které zbrani má žadatel 
požadované činnosti předvést. 

Nově je také jednoznačně určeno, 
jaký druh zbraně se má u které zkoušky 
použít ke střelbě: u zkoušky na skupiny 
a a B je to krátká kulová nebo dlouhá 
kulová zbraň podle výběru komisaře, 
u skupiny C je to dlouhá kulová a dlou

S účinností novely zákona 
o zbraních a střelivu dochází 
i k určitým změnám  
při zkouškách na zbrojní 
průkaz, zejména k novelizaci 
souboru testových otázek, 
ale také k novelizaci vyhlášky 
č. 384/2002 Sb., která se týká 
mimo jiné i provádění zkoušek 
žadatelů o zbrojní průkaz. 
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